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Človek potuje po svetu,da bi našel,kar potrebuje in se vrača domov, da to najde.
(Moore)
V prihodnjem tednu praznujejo občine Lenart, Hajdina in Laško!
Čestitamo
Sekretariat SOS

NE POZABITE PRIHODNJI TEDEN

1.11.

Ponedeljek

3.11.

Sreda

Dan mrtvih /PROSTO
Postopki zaposlovanja javnih uslužbencev

ŽUPANJAM IN ŽUPANOM
Ob zaključku lokalnih volitev želimo izreči iskreno zahvalo vsem tistim, ki ste z
učinkovitim delom sooblikovali podobo slovenskih občin do sedaj, hkrati pa čestitamo
tudi vsem novo izvoljenim županjam in županom ter vam želimo veliko uspeha pri
vašem delu. V Skupnosti občin Slovenije bomo vsem vam, kot do sedaj, stali ob strani,
saj verjamemo, da lahko dobro sodelovanje skupnosti občin z novoizvoljenimi
županjami in župani doprinese k še bolj učinkovitem pristopu pri zastopanju interesov
slovenskih občin.
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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
TRETJA ČETRTINA PLAČNEGA NESORAZMERJA SE ODPRAVI

Računsko sodišče je pritrdilo stališču Skupnosti občin Slovenije, da se tretja četrtina plačnega
nesorazmerja v skladu s kolektivno pogodbo odpravi v mesecu novembru, pri izplačilu
plače za mesec oktober 2010. Skupnost občin Slovenije je na Računsko sodišče naslovila
prošnjo za razlago, ali je izplačilo tretje četrtine odprave plačnega nesorazmerja zakonita ali
ne (dopis Skupnosti občin). Računsko sodišče se je pridružilo našemu mnenju, da pravna
podlaga za obračun in izplačilo tretje četrtine odprave nesorazmerja kljub odpovedi
kolektivne pogodbe še zmeraj velja. Kolektivna pogodba je bila odpovedana z odpovednim
rokom, obveznosti iz kolektivne pogodbe pa je potrebno izpolnjevati tudi v času
odpovednega roka. Na podlagi slednjega izhaja, da občine v novembru 2010 izplačajo
tretjo četrtino odprave plačnega nesorazmerja, saj obveznost iz kolektivne pogodbe velja
in jo je potrebno izpolniti. Pojasnilo Računskega sodišča (jt)
DELNO DOSTOPNA VSEBINA PRIROČNIKA

S strani Skupnosti občin Slovenije smo vas že obvestili, da smo za nov mandat v občinah
pripravili priročnik, bogat z vsebino, pomembno tako za tiste, ki se z delom lokalne
skupnosti srečujejo prvič, kot tudi tiste, ki imajo interes nadgraditi že osvojeno znanje. K
bogati, strokovni vsebini so tako pripomogli med drugim tudi Drago Kos (prejšnji
predsednik Komisije za preprečevanje korupcije), Neža Vodušek (SVLR), dr. Roman Lavtar
(SVLR), mag. Franci Žohar (SVLR), Maja Rečnik (strokovnjakinja za odnose z javnostmi),
Jernej Stritih (Služba Vlade za podnebne spremembe), dr. Darja Piciga (Služba Vlade za
podnebne spremembe) in Ivan Kramberger (stalni sodni izvedenec in predsednik združenja
v javnem interesu d.Arbit). Da se vaša občina lažje odloči in prepriča glede vsebine, ki jo
Priročnik za občinske svetnike in svetnice ponuja, vas vabimo k ugledu njegove vsebine na
naši spletni strani www.skupnostobcin.si (Zavihek Informiranje - Priročnik 2010 - oziroma
S KLIKOM TUKAJ. (jt)
Tako lahko naročite priročnik: naročilnica.
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DELOVNI SESTANEK NA MKGP GLEDE PROGRAMA LEADER

V torek, 26.10.2010 je na Ministrstvu za kmetijstvo potekal delovni sestanek, na katerem je
ožja delovna skupina pripravila stališča za skupni sestanek ministrstva za kmetijstvo in
ministrstva za finance. Na sestanku so se definirala predvsem stališča glede zahteve
ministrstva za finance glede javnih razpisov za upravljavce. Poleg že znanih težav so se
identificirale tudi morebitne nove težave, ki bi ob tem utegnile nastati. Sestanek je bil torej
sklican v ožji sestavi, v kratkem pa bo sklican sestanek s celotno koordinacijsko skupino
Lokalnih akcijskih skupin (LAS) v okviru programa Leader. (jt)
POZIV POOBLAŠČENIM MUZEJEM IN GALERIJAM

Iz Ministrstva za kulturo so občine ustanoviteljice javnih kulturnih zavodov-muzejev in
galerij in pooblaščeni zavodi prejeli poziv za predložitev programa dela za leto 2011 in
zasnovo pogodbe o financiranju javnega zavoda, ki je pridobil status pooblaščenega muzeja
/galerije v letu 2011. Poziv za predložitev programa in osnutek pogodbe proučuje Komisija
za kulturo skupnosti občin. (jt)
NAČRT INTEGRITETE ZA OBČINE

Zaradi velikega povpraševanja vse občine članice skupnosti občin obveščamo, da v
sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije pripravljamo enoten vzorec načrta
integritete. V skladu z navedenim, občinam članicam ni potrebno takšnega načrta delati
posebej, saj ga boste prejele s strani skupnosti občin. V skladu z našo pobudo smo skupnost
občin in Komisija za preprečevanje korupcije oblikovali ožjo delovno skupino. S strani SOS
so v to delovno skupino imenovani Jasmina Tkalčič (sekretariat SOS), Karin Jurše
(direktorica občinske uprave Selnica ob Dravi) in Andreja Katič (direktorica mestne uprave
MO Velenje). Predvideno je, da bodo načrti izdelani do konca meseca januarja 2011. Takšne
vzorce bodo potem uporabili ostali zavezanci za oblikovanje lastnih načrtov integritete, med
njimi tudi občine. Komisija bo organizirala od januarja 2001 naprej dneve odprtih vrat za
zavezance, na katerih bodo slednjim svetovali v zvezi z oblikovanjem in vsebino načrtov
integritete. Urniki bodo dostopni na naši spletni strani, zato vam svetujemo, da redno
spremljate tako spletno stran Komisije kot tudi skupnosti občin. (jt)
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POZIV OBČINAM

Občina članica se je na SOS obrnila z opozorilom o neljubi situaciji, ki bi utegnila doleteti
tudi ostale občine. Razna podjetja naj bi pričela obveščati in pritiskati na občane, da po
privatnih zemljiščih potekajo državne in občinske ceste, za kar naj bi občani od občin
zahtevali najprej ureditev stanja ter ustrezno odškodnino. Gre za reševanje situacij, ko so se
ceste gradile na voljo občanov, nato pa se niso uredila geodetska in zemljiškoknjižna stanja.
Problemi, so se dodatno zaostrili, ko so občine kategorizirale ceste in javne poti, na katerih
se že dolgo vrst let odvija promet ter tako tudi dejansko predstavljajo javno dobro lokalnega
pomena. S takšnimi situacijami se najverjetneje srečujete v večini občin. Glede na to, da gre
za problematiko, ki bi v prihodnosti lahko imela večje posledice pozivamo vse občine, ki ste
že imele podobne izkušnje, da nam le to sporočite. Po posredovanju vaših izkušenj bomo
lahko lažje določili obsežnost problema in pričeli s postopki za reševanje zatečenega stanja.
Za vaša sporočila, ki jih boste poslali na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, se vam že v naprej
zahvaljujemo. (sp)
38. SEJA KOMISIJE ZA E-POSLOVANJE

V četrtek, 28. oktobra 2010 se je ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva za visoko šolstvo znanost
in tehnologijo, sestala komisija za e – poslovanje, ki deluje v okviru Skupnosti občin
Slovenije. Na seji so se članice in člani seznanili s končnim izdelkom projekta 3D JAVNE
RAZGRNITVE, za katerega ideja se je porodila prav v okvirih te komisije. Od ideje, do
uspešne prijave, sofinanciranja preko MVZT iz ESRR, do končnega izdelka, brezplačnega
orodja za uporabo v vseh občinah je preteklo dobro leto in pol. Projekt sta predstavila Saša
Kek iz SOS in Luka Mulej iz podjetja Xlab d.o.o., ki so bili zunanji izvajalci projekta.
Komisija se je v nadaljevanju sestanka seznanila z izdelavo 3D modela mesta Koper, ki ga je
predstavil Aljoša Žerjal iz podjetja Harfa sea. Jurij Mlinar iz Ministrstva za okolje in prostor
je predstavil načrt za vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema – PIS. Cilj projekta
je vzpostaviti informacijsko infrastrukturo, ki bo namenjena predvsem lokalnim skupnostim
in bo omogočala enostaven dostop do veljavnih podatkov (predvsem o pravnih režimih ter
občinskih in državnih prostorskih aktih), ki so pomembni v postopkih prostorskega
načrtovanja na lokalni ravni. Komisija se je seznanila še s ptujskim projektom pokrivanja
belih lis, ki ga je predstavil Miran Malovič iz podjetja M&M d.o.o. Za prihodnjo sejo so se
dogovorili, da bi se osredotočili na volitve, od evalvacije letošnje informacijske podpore
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lokalnim volitvam, možnosti nadgradnje le-te oz. možnosti za izvedbo e-lokalnih volitev
2014. (sk)
POZIV

OBČINAM

-

EVALVACIJA

INFORMACIJSKE

PODPORE

LOKALNIM

VOLITVAM

Vse občine vabimo, da nam sporočijo svoje mnenje oz. oceno informacijske podpore
lokalnim volitvam. Prosimo, da nam sporočite:

-

ali ste bili z delovanjem informacijske podpore zadovoljni,

-

ali ste na izobraževanjih, ki smo jih na SOS pripravili dobili dovolj informacij
za delo z aplikacijo, ter

-

ali menite da bi bilo smiselno aplikacijo nadgraditi

-

morebitne predloge, kako zadevo izboljšati, kaj ste pogrešali, kje so bile
težave…

Vaša mnenja in predloge bomo sedaj, tik po volitvah, ko so izkušnje še sveže, zbrali in
sklicali sestanek z pristojnimi, da bi se pravočasno pogovorili o možnostih nadgradnje. Vaše
odgovore pričakujemo na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si do 12. novembra 2010. (sk)
ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

V medresorski razpravi je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kmetijskih zemljiščih. Skupnost občin je bila aktivna že v času javne razprave ter je na
ministrstvo naslovila stališča in predloge. Vljudno vas pozivamo, da k trenutno danemu
vsebinskemu predlogu podate mnenja in stališča na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si do
petka, 5.11.2010. Predlog zakona (jt)
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE KOMUNALNE VODE

V vladni proceduri je Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
(novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017). Vljudno vas prosimo za pripombe in
stališča na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. Ker predlog ni objavljen na spletni strani
5
Tedenske novice SOS / 25.10. – 29.10.2010
Št. 37

ministrstva in ker vladno gradivo ne vsebuje vseh prilog, smo ministrstvo zaprosili za
posredovanje slednjih. Vladno gradivo (jt)
VAROVALNI GOZDOVI IN GOZDOVI S POSEBNIM POMENOM

V vladni obravnavi je Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih
gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (vladno gradivo ). Glavni namen Uredbe o
spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom je
uskladitev območja varovalnih gozdov z veljavnimi občinskimi prostorskimi plani,
prostorskimi razvojnimi usmeritvami občin in z digitalnim katastrskim načrtom Slovenije.
Zavod za gozdove Slovenije je v prvi polovici leta 2010 izvedel usklajevanje območij
varovalnih gozdov z vsemi občinami, zlasti tistimi, ki pripravljajo nove prostorske akte, in
pripravil dopolnjen strokovni predlog za razglasitev varovalnih gozdov. Vaša stališča,
pripombe in predloge zbiramo na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (jt)
ZAKON O GOZDOVIH

V obravnavi v Državnem zboru je Predlog Zakona o gozdovih.

S spremembami in

dopolnitvami Zakona o gozdovih v letu 2007 je bila dosežena prepoved delitve gozdnih
parcel manjših od 5 ha, zaradi preprečevanja nadaljnjega zmanjševanja povprečne velikosti
gozdne posesti. Pri izvajanju tega določila so se v praksi pokazale nekatere pomanjkljivosti
zaradi omejevanja delitve parcel, katerih del ima v veljavnih prostorskih aktih že
opredeljeno drugačno namensko rabo npr. stavbna zemljišča, kmetijska zemljišča ipd...
Sprememba šestega odstavka 47. člena Zakona o gozdovih bo omogočila delitev tistih delov
parcel, manjših od 5 ha, katerih namenska raba v veljavnih prostorskih aktih ni opredeljena
kot gozd. Prav tako pa bo omogočena tistih delov delitev parcel, manjših od 5 ha, ki so v
lasti Republike Slovenije, v primerih postopkov denacionalizacije (vrnitev gozda v naravi).
Stališča nam posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do 8.11.2010.
VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

V razpravi je Predlog Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. S predlaganim se z
dvigom prispevne stopnje od katastrskega dohodka gozda ohranja višino razpoložljivih
sredstev za vzdrževanje gozdnih cest na enaki ravni kot v letu 2009. Priloga 2 se nadomešča
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z novo prilogo, s katero se spreminja porazdelitev sredstev pristojbin med občinami.
Pripombe zbiramo na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (jt)
POLOŽAJNI DODATEK

V vladni proceduri je Predlog Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za
javne uslužbence. Vljudno vas prosimo, da se do predloga opredelite ter nam morebitne
pripombe

in

predloge

posredujete

do

ponedeljka,

8.11.2010

na

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (jt)
SPREMEMBE ZUJIK

V medresorsko obravnavo smo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo . Temeljni cilj zakona je omogočiti
nemoteno delovanje samozaposlenim na področju kulture, ki je zlasti preče tudi zaradi
gospodarske krize ter obdržati nivo nemotenega umetniškega ustvarjanja. Cilji, katerim
sledijo spremembe v zvezi z uporabo neposrednega poziva in smiselno uporabo postopkov
javnega razpisa za podporo usklajenemu razvoju knjižnične dejavnosti, so poenostavitev in
skrajšanje postopkov financiranja posebnih nalog osrednjih knjižnic in splošnih knjižnic ter
financiranja dela letnega nakupa knjižničnega gradiva in računalniške opreme splošnih
knjižnic. Pripombe nam posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (jt)
POJASNILA MINISTRSTEV
PRAVICE ŽUPANA PO PRENEHANJU FUNKCIJE

V preteklem tednu se je več občin obrnilo na sekretariat kakšne so pravice župana/županje
po prenehanju funkcije. K danemu vprašanju je pojasnila dalo Ministrstvo za javno upravo,
objavljeno je tudi na spletni strani SOS. POJASNILO
IZDAJANJE ODLOČB ZA VRTCE

Glede na to, da je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, po katerem
vloge za znižano plačilo od 1.9.2011 dalje rešujejo CSD-ji, je občine zanimalo ali občine za
leto 2011 izdajajo odločbe za obdobje od 1.1.2011 do 31.12.2011 ali samo do 31.8.2011 in ali so
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trenutno veljavne vloge še primerne ali bodo v kratkem pripravljene kakšne nove. Iz
Ministrstva za šolstvo in šport smo prejeli naslednje pojasnilo: »Določba 65. člena
navedenega zakona to predvideva. Občine bodo za leto 2011 izdajale odločbe o znižanem
plačilu vrtca le za obdobje od 1.1.2011 do 31.8.2011. Trenutno veljavne vloge za znižano
plačilo vrtca se v tem letu ne bodo spreminjale, sprememba se predvideva s prehodom
izdajanja odločb za znižano plačilo iz občin na centre za socialno delo v naslednjem letu.«
DELOVNO MESTO NOTRANJI REVIZOR

Delovna skupina za notranje revidiranje SOS je na Ministrstvo za javno upravo naslovila
vprašanje glede predvidene neusklajenosti za delovni mesti notranji revizor – svetovalec in
notranji revizor – višji svetovalec. Pojasnilo ministrstva je objavljeno tudi na spletni strani
SOS. POJASNILO
ANEKS ŠT. 4 K KOLEKTIVNI POGODBI

0bveščamo vas, da se je Vlada RS z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja dne
13.10.2010 dogovorila za vsebino Aneksa št. 4. h Kolektivni pogodbi za javni sektor. DOPIS
MJU
NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
02.11. / DELOVNA SKUPINA ZA PRENOS KADROV

V torek, 2. Novembra 2010 bo na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve nov sestanek
Delovne skupine za pripravo prenosa zaposlenih iz občin na Centre za socialno delo.
Skupnost občin Slovenije je v skladu z dogovorom na zadnjem sestanku pripravila pregled
zaposlenih po delovnih mestih, smereh izobrazbe ter plačnih razredih. Prav tako pa smo
ministrstvo opozorili na težave pri izdajanju odločb in rokih veljavnosti teh, še posebej v
kontekstu dejstva, da se zakona o nepremičninah ne bo uveljavil v letu 2011. Minister, dr.
Svetlik je namreč zatrdil, da se zakona o zagotavljanju pravic iz javnih sredstev ne bo uveljavil
v prihodnjem letu, če vsi podatki, vse baze, potrebni za odločanje ne bodo dostopne in
uporabne. Tako s strani skupnosti pričakujemo, da bomo na sestanku dobili odgovore, kako
ravnati tudi pri izdajanju odločb, da ne bi po nepotrebnem obremenjevali uporabnikov in
zaposlenih na občinah. (jv)
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2.11.2010 / V DZ O INTERVENTNIH UKREPIH

V torek, 2.11.2010 bo v DZ RS potekala seja Odbora za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj v okviru katere bo obravnavan Predlog Zakona o interventnih ukrepih. Skupnost
občin Slovenije je k 11. členu predloga posredovala protest proti dodatnemu znižanju
finančnih sredstev za investicije, ki občinam pripadajo v skladu z ZFO-1. Komisije odbora se
bo udeležil tudi član predsedstva Skupnosti občin Slovenije, Leon Kremžar.
03.11. / POSTOPKI ZAPOSLOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Upravno akademijo organizira na delovni posvet z
naslovom: "Postopki zaposlovanja javnih uslužbencev". Delovni posvet bo v sredo, 3.11.2010
s pričetkom ob 10.00 uri na Ministrstvu za javno upravo, Langusova 4 100 Ljubljana
(konferenčna dvorana). Cilji delovnega posveta so seznaniti udeležence s pravno ureditvijo
urejanja celotnega postopka zaposlovanja javnih uslužbencev, in sicer od trenutka
ugotovitve potrebe po novi zaposlitvi do sklenitve pogodbe o zaposlitvi ter prijave novo
zaposlenega v obvezna socialna zavarovanja. Predavala bo Mojca Ramšak Pešec, Generalna
direktorica Direktorata za organizacijo in kadre na Ministrstvu za javno upravo.
Prijavnica

Vabilo.

03.11. / V DS O PREDLOGU ZAKONA O VOZNIKIH

V sredo, 3.11.2010 bo v Državnem svetu RS potekala seja Komisije Državnega sveta za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki bo v okviru tretje točke dnevnega reda
obravnavala Predlog Zakona o voznikih. Skupnost občin Slovenije se v okviru delovne
skupine za varnost v cestnem prometu zavzema za izobraževanje in usposabljanje na
področju prometne varnosti, v skladu s čim zastopamo stališče, da je prometno vzgojo
potrebno uvesti v osnovne in srednje šole. Seje se bo udeležila predsednica delovne skupine,
Tatjana Kocijančič ter državnim svetnikom in svetnicam predstavila stališča skupnosti.
4.11.2010 / V DZ O PREDLOGU ZAKONA O ZEMLJIŠKI KNJIGI

V četrtek, 4.11.2010 se bo v okviru četrte točke dnevnega reda-predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi- Odbora za notranjo politiko, javno
upravo in pravosodje udeležil tudi predstavnik Skupnosti občin Slovenije. Slednja je
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poslankam in poslancem k predlogu zakona posredovala stališča, pripombe in predloge.
Nekatere novosti, ki jih predlog zakona predvideva pomembno vplivajo na dela in naloge
občin, prav tako pa na občinske proračune.
09.11. / NOTRANJA ORGANIZACIJA IN SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST

Skupnost občin 9.11.2010 organizira delovni posvet z naslovom Notranja organizacija in
sistemizacija delovnih mest v upravah lokalnih skupnostih, ki bo potekal v Austria Trend
Hotelu, Dunajska 154, Ljubljana (dvorana Kronos) s pričetkom ob 10.00 uri. Cilj seminarja je
udeležencem natančno pojasniti sistem javnih uslužbencev s sistemom delovnih mest,
položajev in nazivov, jih seznaniti s pravili oblikovanja notranje organizacije in sistemizacije
delovnih mest ter jim razložiti pomen in pomembnost pravilnega postopka sprejemanja akta
o sistemizaciji delovnih mest v sistemu javnih uslužbencev. Predavala bo Štefka Korade
Purg iz Direktorata za organizacijo in kadre Ministrstva za javno upravo. Vabilo,
Prijavnica
10-12.11 / SEJEM LOKALNE SAMOUPRAVE V BEOGRADU

Med 10. in 12. novembrom bo v Beogradu potekal že drugi sejem lokalne samouprave, ki je
nastal v soorganizaciji srbskega Ministrstva za lokalno samoupravo, srbske asociacije mest
in občin (SCTM) in mestne občine Beograd. Občine in mesta bodo dobila možnost za
izmenjavo izkušenj in mnenj ter predstaviti in primere dobrih praks v lokalni samoupravi v
Srbiji in tujini, in sicer v obliki okroglih miz ter tematskih diskusij. Za prijave in dodatne
informacije so vam na razpolago v kabinetu občine Novi Beograd na telefonskih številkah
+381 11/3106-780 in +381 11/3106-781.
18.11. / ODLAGANJE ODPADKOV NA ODLAGALIŠČIH

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter Carinsko
upravo RS vljudno vabi na delovni posvet: »PREDSTAVITEV UREDBE O OKOLJSKI
DAJATVI ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV NA
ODLAGALIŠČIH«, ki bo v četrtek, dne 18.11.2010, s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih
Knjižnice Domžale (center Mercator), Cesta talcev 4, 1230 Domžale. Prejemniki okoljske
dajatve, ki jo plačujejo upravljavci odlagališč so občine, kjer povzročitelji odpadkov
prepuščajo ali oddajajo odpadke izvajalcu občinske gospodarske službe zbiranja in prevoza
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komunalnih odpadkov. Višina okoljske dajatve, ki jo prejmejo občine, postaja s to uredbo,
odvisna od razmerja odloženih in zbranih komunalnih odpadkov. Vabilo, Prijavnica (jt)
18.11. / Z UPRAVNO AKADEMIJO O USPOSABLJANJU JU

Skupnost občin je na Upravno akademijo naslovila stališča in predloge k predlogu Strategije
izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v naslednjem obdobju.
Upravna akademija je podprla vse predloge navedene v pisnem stališču SOS, v skladu s čim
so nas povabili, da se sestanemo in dorečemo podrobnosti glede nadaljnjih aktivnosti na tem
področju. O vseh podrobnostih vas obvestimo v prihodnjih dneh. (jt)
01.12. / O VZPOSTAVITVI NADZORA NAD LOBIRANJEM

V zvezi z nalogami Komisije za preprečevanje korupcije, ki urejajo področje lobiranja, je bil
predlagan skupni sestanek, na katerem bomo uskladili praktične rešitve glede kontrolnih
točk in evidentiranja stikov lobirancev in lobistov v prostorih lokalnih skupnostih ali izven.
5.12.2010 nastopi zakonski rok za izvrševanje določb o lobiranju.

Z medsebojnim

sodelovanjem si skupnost občin in Komisija za preprečevanje korupcije prizadevata k
vzpostavitvi učinkovitega uresničevanja zakonskih določb o lobiranju na nivoju lokalnih
skupnosti. O podrobnostih vas bomo obvestili po samem srečanju v decembru. (jt)
NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
3.11. / VEČSTRANSKI POBOT MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTI AJPES

AJPES na svojih spletnih straneh poslovne subjekte vabi k množičnejši udeležbi v
naslednjem krogu večstranskega pobotanja medsebojnih obveznosti, ki bo v sredo, 3. 11.
2010.

Povezavo

na

aktualno

obvestilo

AJPES

lahko

najdete

tukaj:

http://www.ajpes.si/novice.asp?id=62.
10.-12.11. / DNEVI POSAVSKE ENERGETIKE

Od 10.-12.11.2010 bodo v organizaciji Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru potekali
dnevi posavske energetike. Zlasti seminar drugega dneva na temo »Učinkovita raba
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energije v lokalnih skupnostih« je zelo zanimiva za vse slovenske občine. Predstavitev in
program (jt)
11.11. / DAN ARHITEKTOV 2010

DAN ARHITEKTOV 2010 s konferenco pod naslovom Dobra arhitektura, boljše življenje,
boljša družba bo potekal 11. novembra 2010, v stolpnici TR3 na Trgu revolucije v Ljubljani.
Predavanja bodo v angleškem jeziku. Na konferenci bodo s predavatelji skušali odgovoriti
na vprašanja o ekonomski učinkovitosti arhitekture. Prijavite se lahko na naslovu:
barbara.pungercar@zaps.si. (Program dogodka)
18.-19.11. / POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

V imenu Gospodarske zbornice Slovenije vas vljudno vabimo na 21. posvet »Poslovanje z
nepremičninami«, ki bo potekal 18. in 19 novembra 2010 v Portorožu. Na posvetu se boste
lahko seznanili z novim nacionalnim stanovanjskim programom, z davkom na
nepremičnine, Zakonom o zemljiški knjigi in Zakonom o nepremičninskem posredovanju.
Brošurica

z

vabilom

in

programom

je

na

voljo

na

spletni

strani:

www.posvetnepremicnine.si. Ker je Skupnost občin Slovenije pri pripravi dogodka
sodelovala kot soorganizator, imajo vsi naši člani SOS pravico do dodatnega 5% popusta
na kotizacijo, posebej pa bi vas še opozorili na 10% popust, ki ga lahko koristite, če se na
posvet prijavite in vplačate kotizacijo do 30.9.2010. Enodnevna kotizacija znaša 190 Eur +
DDV, dvodnevna kotizacija s svečano večerjo pa 320 Eur + DDV.
105. REDNA SEJA VLADE / 28.10.2010
SKLADNI REGIONALNI RAZVOJ

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja in ga predložila Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo
po rednem postopku. Predlog novega zakona, ki se naslanja tudi na pridobljene izkušnje iz
Pomurske regije, omogoča uporabo razširjenega nabora instrumentov regionalne politike na
območjih z razvojnimi težavami. Prinaša teritorialno strukturiran več-nivojski pristop in
fleksibilne rešitve, saj potrebujemo dinamične ukrepe, ki bodo ob zaznanih poslabšanih
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razmerah sprožile hiter odziv vlade, ob izboljšanju razmer pa njegovo postopno
zmanjševanje.
ZAKON O OSNOVNI ŠOLI

S predlaganim Zakonom o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
osnovni šoli se podaljšuje postopno uvajanje drugega tujega jezika v 7. razredu osnovne šole
za dve šolski leti ter se pred začetkom obvezne uvedbe v šolskem letu 2013/14 tako omogoči
pripraviti celovito sistemsko rešitev v zvezi z umeščanjem tujega jezika v predmetnik
osnovne šole in s tem povezane tedenske obveznosti učencev po obveznem programu.
Drugi tuji jezik, katerega postopno uvajanje se podaljšuje za dve šolski leti, je že v sistemu in
se izvaja v skladu s 47. členom prehodnih in končnih določb novele zakona o osnovni šoli iz
leta 2007. Uvajanje prvega tujega jezika v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje se preizkuša
v okviru projekta. Oboje je zaradi vertikalne povezanosti potrebno uskladiti tako s tedensko
obveznostjo učencev po obveznem programu osnovne šole kot s predmetnikom, to pa
pomeni predhodno uskladitev z Nacionalno strokovno skupino za pripravo Bele knjige o
vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, ki bo svoje predloge predstavila v marcu 2011.
POLOŽAJNI DODATEK ZA JU

Uredbo o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence je bilo
potrebno pripraviti predvsem zaradi novele ZSPJS-N (Uradni list RS, št. 59/10), ki v 9. členu
znižuje višino položajnega dodatka iz razpona 5 do 20 odstotkov na razpon 5 do 12
odstotkov, poleg tega pa določa, da so do položajnega dodatka upravičeni le vodje notranjih
organizacijskih enot in ne tudi vodje poslovnih procesov, ne da bi bili poslovni procesi
organizirani v posebni notranji organizacijski enoti. Javnemu uslužbencu pripada položajni
dodatek v primeru, ko je v posamezni notranji organizacijski enoti zaposlenih najmanj 5
javnih uslužbencev, vključno z vodjo notranje organizacijske enote. Izjema je določena za
zaposlene v plačni skupini J ter za zaposlene v posebnih operativnih enotah (Policija, vojska,
SOVA), ki jim pripada položajni dodatek v višini 5 odstotkov osnovne plače, ko so v
posamezni notranji organizacijski zaposleni 3 ali 4 javni uslužbenci, vključno z vodjo
notranje organizacijske enote.
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LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE

Vlada RS je sprejela Uredbo o dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja
podeželja (PRP) RS za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013 in določila njeno prečiščeno
besedilo. Dopolnitev uredbe spreminja rok za oddajo letnih izvedbenih načrtov (LIN) za leto
2011. Do sedaj je bil rok za oddajo do 31. oktobra 2010, po novem pa jih lahko lokalne
akcijske skupine (LAS) oddajo med 1. januarjem in 31. marcem 2011. Rok je bilo treba
prestaviti zaradi priprave sprememb pri izvajanju ukrepov 4. osi LEADER iz PRP, ki bodo
vplivale tudi na oddajo LIN-ov in izvajanje projektov LAS-ov ter bodo zajete v besedilu
nove uredbe, ki se trenutno pripravlja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Za vlaganje LIN-ov 2011 bodo tako že veljala določila nove uredbe, ki bodo ugodnejša za
LAS-e, saj bo med drugim poenostavljen postopek, odprava različnih tipov projektov in
določen višji odstotek sofinanciranja.
JAVNA AGENCIJA ZA JAVNO NAROČANJE

Vlada RS je sprejela Sklep o ustanovitvi Javne agencije za javno naročanje Republike
Slovenije. S sklepom o ustanovitvi se podrobneje določajo tudi naloge Agencije za javno
naročanje, tako izvedbene, sistemske in druge naloge na področju javnega naročanja.
Agencija za javno naročanje bo tako izvajala skupna javna naročila, naročila, ki presegajo
mejne vrednosti za objavo v Uradnem listu Evropske unije, nekatera naročila po pooblastilu,
pripravljala vzorčne razpisne dokumentacije, skrbela za prenos dobrih praks na področju
javnega naročanja in skrbela za izvajanje usposabljanja na področju javnega naročanja.
POSKUSNI IZRAČUN VREDNOSTI NEPREMIČNIN

Vlada Republike Slovenije se je

seznanila z Informacijo o stanju na področju vrednotenja

nepremičnin s predlogi ukrepov. Geodetski upravi Republike Slovenije je naložila, da
poskrbi za evidentiranje in odpravljanje neusklajenosti podatkov o nepremičninah v skladu
s Protokolom o izmenjavi podatkov med zemljiško knjigo, zemljiškim katastrom in
katastrom stavb. Ministrstvo za okolje in prostor pa mora v letu 2011 zagotoviti normativne
pogoje za izboljšanje stanja na področju evidentiranja nepremičnin s pripravo novega
Zakona o evidentiranju nepremičnin in poskrbeti v za tehnološke pogoje in pripravo
operativnih programov za: - vzpostavitev projekta »e-prostor« za informacijsko prenovo
nepremičninskih evidenc in učinkovitejše zagotavljanje podatkov o namenski rabi zemljišč,
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- vzpostavitev evidenc o vodnih zemljiščih in izdelavo kart poplavne nevarnosti, - lokacijsko
izboljšavo zemljiškega katastra in - prevzem podrobnejše rabe kmetijskih zemljišč od MKGP.
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV - UREJA WWW.OIKOS.SI
GOSPODARSTVO IN PODEŽELSKO PREBIVALSTVO ZA LETO 2010

Ime razpisa: Javni razpis za ukrep 321 osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko
prebivalstvo za leto 2010
Predmet javnega razpisa: predmet podpore v okviru tega javnega razpisa je sofinanciranje
gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Pomurju na območjih
belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za
potrebe tega razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis
širokopasovni priključki niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo
možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo
posamezni širokopasovni priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega
razpisa s strani operaterjev izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški: investicijski stroški (stroški za izvedbo naložbe, stroški za opremo in
odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja, stroški opreme in
materiala, za izvedbo naložbe ter stroški aktivne opreme in stroški izvedbe pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov) in splošni stroški (honorarji
arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti in
stroški vpisa infrastrukture v kataster komunalnih naprav).
Višina sofinanciranja: do 100 odstotkov celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najnižji
znesek javne podpore na vlagatelja znaša 200.000 EUR.
Trajanje projekta: projekti se morajo zaključiti najkasneje do 30.6.2015.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 5.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.
OHRANJANJE IN IZBOLJŠEVANJE DEDIŠČINE PODEŽELJA

Ime razpisa: Javni razpis za ukrep 323 ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja
Predmet javnega razpisa:
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•

nepremična kulturna dediščina na podeželju (nepremični spomenik, spomeniško
območje, nepremična dediščina, kulturna krajina, naselbinska dediščina),

•

muzeji na prostem,

•

ekomuzeji,

•

prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine,

•

ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in kulturno
dediščino določenega območja.

Vlagatelji: fizične in pravne osebe ter občine, ki so lastniki, solastniki ali koncesionarji
predmeta podpore ter pravne osebe, v delni ali celotni državni lasti, ki so lastniki ali
solastniki pravnih oseb iz tega razpisa. Vlagatelji so lahko tudi najemniki predmeta
podpore, ki imajo sklenjeno pogodbo za obdobje najmanj 10 let, pogodba pa mora veljati še
vsaj 5 let po izplačilu sredstev.
Upravičeni stroški: stroški naložbe (gradbena in obrtniška dela, nakup nove opreme
prispevek v naravi) in splošni stroški.
Višina sofinanciranja: do vključno 85 % celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najvišja
vrednost naložbe na podlagi predračunske vrednosti je lahko do 300.000 EUR (brez DDV).
Trajanje projekta: vse naložbe po tem javnem razpisu morajo biti zaključene v roku dveh let
od izdaje odločbe o pravici do sredstev.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 18.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.
ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE V LOKALNI SKUPNOSTI

Ime razpisa: 2. javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj –
ESRR, 2. razvojna prioriteta: gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev:
2.2.

informacijska

družba,

projekt gradnja, upravljanje

in

vzdrževanje

odprtega

širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij
elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer je izkazan
neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za potrebe tega javnega
razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis širokopasovni priključki
niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve
širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo posamezni širokopasovni
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priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega razpisa s strani operaterjev
izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: na javni razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se lahko
prijavi vsaka lokalna skupnost. Lokalna skupnost (javni partner) je soinvestitorja (zasebnega
partnerja) izbrala po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
oziroma Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10), s katerim je
sklenila pogodbo o soinvestitorstvu v gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
Upravičeni stroški: priprava zasnove operacije (izdelava projekta in dokumentacije
operacije za gradnjo in izvedbo del), pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij,
gradbena dela, opremljanje ali odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov
omrežja le v obsegu, ki je nujno potreben za izvedbo operacije, izvedba pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov, nadzor nad gradnjo omrežja, ki
jo izvede pooblaščeni nadzornik, vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav, oprema
in material, ki so glede na specifične zahteve potrebni za izvedbo in aktivna oprema.
Višina sofinanciranja: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo sofinanciralo
največ do 3.000,00 EUR za vsako gospodinjstvo na območju belih lis lokalne skupnosti.
Projekti, ki bodo zahtevali več kot 3.000,00 EUR sredstev državnega proračuna za kohezijsko
politiko za posamezno gospodinjstvo na belih lisah v lokalni skupnosti, bodo s sklepom
zavrnjeni. Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko je: 85,00%, delež sredstev
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je: 15,00%.
Trajanje projekta: vse aktivnosti operacije (zaključek vseh del) morajo biti izvedene
najkasneje do 31.12.2012, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo.
Rok za oddajo: 14. 10. 2010 do 12.00 ure, 13. 01. 2011 do 12.00 ure in 14. 04. 2011 do 12.00
ure. Več info TUKAJ.
OPERATIVNI PROGRAM SLOVENIJA -AVSTRIJA

Ime razpisa: Javni razpis za izbor projektov v okviru operativnega programa SlovenijaAvstrija 2007−2013 – 2. rok.
Predmet razpisa: Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, ki ustrezajo naslednjim področjem dejavnosti v okviru 1. in 2.
prednostne naloge Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013.
1. prednostna naloga: Konkurenčnost, znanje in gospodarsko sodelovanje
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Področja dejavnosti: razvoj malih in srednje velikih podjetij, turizem, okolje za na znanju
temelječe gospodarstvo in tematska prednostna področja.
2. prednostna naloga: trajnosten in skladen razvoj
Področja dejavnosti: upravljanje z naravnimi viri, okolje in energija, razvoj naselij in
regionalni razvoj ter socialni in kulturni razvoj.
Upravičenci: zasebne in javne ustanove za podporo podjetjem (inkubatorji, tehnološki parki,
znanstveni parki, centri odličnosti, centri za podporo podjetjem), podjetja, grozdi in mreže,
državne, lokalne in regionalne/deželne oblasti, raziskovalne ustanove, …
Upravičeni stroški: izdatki za osebje, izdatki za zunanje izvajalce, investicije in
administrativni izdatki.
Rok za oddajo: do 14. 12. 2010. Več info TUKAJ.
REGIONALNI RAZVOJNI POTENCIALI

Ime razpisa: Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012.
Predmet poziva: izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za
regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007-2013. Vsebinska področja: 1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura, 2.
okoljska infrastruktura, 3. razvoj urbanih naselij, 4. javna infrastruktura v območjih s
posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, 5. socialna infrastruktura.
Upravičenci: samoupravne lokalne skupnosti.
Upravičeni stroški: lahko nastajajo le v okviru upravičenih namenov in se presojajo,
določajo ter dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za
sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013 in dokumentacijo
javnega poziva. Stroški in izdatki so upravičeni, če:
•

so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s
cilji operacije;

•

so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno;
oziroma za storitve, ki so bile izvedene;

•

so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;

•

nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
18
Tedenske novice SOS / 25.10. – 29.10.2010
Št. 37

•

temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in

•

so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.

Višina sofinanciranja: do 85 % upravičenih stroškov iz ESRR, 15 % mora biti javnih
sredstev.
Rok za oddajo za projekte, ki se začnejo izvajati v letu 2011 in 2012: 29.10.2010 in 28.1.2011.
Več info TUKAJ.
PROGRAM KULTURA 2007-2013

Cilj

programa:

prispevati

k spodbujanju zavesti

o evropskem

državljanstvu s

pospeševanjem kulturnega sodelovanja v Evropi, in to s poudarjanjem skupnega
evropskega kulturnega prostora, skupne dediščine in pestre kulturne raznolikosti. Z
razvojem sodelovanja med kulturnimi izvajalci iz držav, ki sodelujejo v programu, bi se
uveljavil kulturni prostor, ki je skupen vsem Evropejcem in temelji na skupni kulturni
dediščini, ter bi se spodbujala zavest o evropskem državljanstvu.
Prednostne naloge:
-

spodbujanje transnacionalne mobilnosti kulturnih akterjev/izvajalcev,

-

spodbujanje transnacionalnega kroženja umetniških del ter kulturnih in umetniških
izdelkov,

-

spodbujanje medkulturnega dialoga.

Sklopi programa:
Sklop 1: podpora kulturnim dejavnostim (približno 77 % celotnega proračuna)
-

projekti večletnega sodelovanja: šest kulturnih izvajalcev iz šestih držav – trajanje: 3–
5 let,

-

ukrepi sodelovanja: trije kulturni izvajalci iz treh držav – trajanje: do dve leti,

-

posebne akcije: nagrade, evropske prestolnice kulture, itn. 50-60 % upravičenih
stroškov.

Sklop 2: podpora evropskim kulturnim ustanovam in mrežam (približno 10 % celotnega
proračuna). 80 % upravičenih stroškov.
Sklop 3: podpora za posredovanje informacij o projektih, zbiranje statističnih podatkov in
raziskave o kulturnem sodelovanju in razvoju kulturne politike (približno 5 % celotnega
proračuna). 60 % upravičenih stroškov.
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Upravičenci: prijavitelji (koordinatorji / vodje projektov) in soorganizatorji so lahko javne ali
zasebne kulturne organizacije in ustanove, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih (z
izjemo avdiovizualnih) in imajo sedež v eni od držav članic Programa Kultura.
Proračun: 400 milijonov evrov za obdobje 2007–2013.
Rok za oddajo in ostale informacije: v Vodniku po Programu Kultura 2007-2013, dostopen
na TUKAJ.
LOKALNA IN REGIONALNA JAVNA INFRASTRUKTURA

Ime razpisa: Drugi javni razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje
projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture.
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam, za financiranje
projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali lokalne
samoupravne skupnosti oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.Nameni,
na katere se projekti lahko nanašajo:
-

področje vodooskrbe,

-

področje cestnega omrežja,

-

podjetništvo,

-

okolje in prostor,

-

komunalna infrastruktura,

-

področje šolstva,

-

področje zdravstva,

-

področje socialnega varstva,

-

področje športa in kulture

-

trajnostna raba energije.

Vlagatelji: občine v Republiki Sloveniji.
Upravičeni stroški so stroški nakupa zemljišč, stroški gradnje, rekonstrukcije in/ali nakupa
objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le ta ne sme biti starejša od 10 let) in stroški
priprave investicijskih študij in projektov začetnih investicij le v primeru, ko so sestavni del
investicije in, ki so nastali po 1.1.2010. Višina posojila je do 100% priznanih stroškov
investicijskega projekta (brez DDV).
Posojilni pogoji: Obrestna mera je med Euribor-jem (trimesečni) + 0,25% in Euribor-jem
(trimesečni) + 1 %. Doba vračanja posojila je do 15 let. Višina odobrenih sredstev za
posamezen projekt je do 1.000.000,00 EUR.
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Rok za oddajo: 18.10.2010 in 18.11.2010. Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE
INFRASTRUKTURNI OBJEKTI ZA VSEEVROPSKA OMREŽJA

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas je danes objavil prvi vmesni pregled 92
najpomembnejših infrastrukturnih projektov za vseevropska omrežja, ki jih sofinancira
Evropska komisija v okviru programa TEN-T za obdobje 2007–2013. Pregled je podrobna
ocena vseh najpomembnejših infrastrukturnih projektov glede financiranja in napredka. Cilj
pregleda je povečati odgovornost pri procesu financiranja ter zagotoviti, da so sredstva EU
učinkovito uporabljena. Več kot polovica oz. 52,5 % od 92 največjih vseevropskih
infrastrukturnih projektov naj bi se kljub težkim finančnim razmeram zaključila do
decembra 2013. Za ostale projekte se bo na podlagi vmesnega pregleda izvajalo načelo
„uporabi ali izgubi“. Za kredibilne projekte, katerih izvajanje otežuje gospodarska kriza, bo
odobreno dvoletno podaljšanje, da se bodo lahko uspešno zaključili. Za projekte, za katere
pa se je pri vmesnem pregledu izkazalo, da niso več kredibilni (pet projektov oz. 5,4%), pa
bo Komisija financiranje prekinila in sredstva prerazporedila (glej priložene sezname
projektov).
VSEEVROSPKA OMREŽJA

Program Evropske unije TEN-T je bil uveden za pomoč pri vzpostavljanju prometnih
povezav in odpravljanju ozkih grl v prometu, da bi zgradili enotno in intermodalno omrežje
prometnih koridorjev po vsej Evropi. 30 prednostnih omrežij TEN-T so veliki infrastrukturni
projekti, v katere je pogosto vključenih več držav, na primer železniška os za visoke hitrosti
Pariz–Bruselj–Köln–Amsterdam–London

ali

železniška

os

Gdansk–Varšava–

Brno/Bratislava–Dunaj. Zemljevid in izčrpen seznam 30 prednostnih projektov TEN-T za
obdobje 2007–2010 je na voljo na: na tej spletni povezavi.
STRATEŠKE PREDNOSTNE NALOGE ZA LETO 2011 V EU

Institucije EU so leta 2010 pokazale pripravljenost in sposobnost reševanja težav na prožen,
odločen in solidaren način ter soočanja z izzivi finančne in gospodarske krize brez primere.
Naslednja naloga je zagotavljanje trajnostnega okrevanja. Evropska komisija je sprejela svoj
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delovni program za leto 2011, ki te cilje pretvarja v konkretne ukrepe. Prednostne naloge za
leto 2011 obsegajo pet glavnih področij: spodbujanje socialnega tržnega gospodarstva
Evrope, da premaga krizo, in skrb za njegov nadaljnji trajnostni razvoj, oživitev rasti za
delovna mesta, izvrševanje programa za državljane: pravice, svoboda in pravno varstvo, in
potreba, da Evropa na svetovni ravni izpolnjuje svoje obveznosti. Komisija bo v zagotovitev
široke podpore vsesplošnemu pristopu in posameznim pobudam tesno sodelovala z
Evropskim parlamentom in Svetom ter z zainteresiranimi stranmi, tudi z nacionalnimi
parlamenti. Delovni program: http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm. (Vir:
obvestila za javnost EU, jv)
PREGLED FINANCIRANJE 92 PREDNOSTNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas je objavil prvi vmesni pregled 92
najpomembnejših infrastrukturnih projektov za vseevropska omrežja, ki jih sofinancira
Evropska komisija v okviru programa TEN-T za obdobje 2007–2013. Pregled je podrobna
ocena vseh najpomembnejših infrastrukturnih projektov glede financiranja in napredka. Cilj
pregleda je povečati odgovornost pri procesu financiranja ter zagotoviti, da so sredstva EU
učinkovito uporabljena. Več kot polovica oz. 52,5 % od 92 največjih vseevropskih
infrastrukturnih projektov naj bi se kljub težkim finančnim razmeram zaključila do
decembra 2013. Za ostale projekte se bo na podlagi vmesnega pregleda izvajalo načelo
„uporabi ali izgubi“. Za kredibilne projekte, katerih izvajanje otežuje gospodarska kriza, bo
odobreno dvoletno podaljšanje, da se bodo lahko uspešno zaključili. Za projekte, za katere
pa se je pri vmesnem pregledu izkazalo, da niso več kredibilni, pa bo Komisija financiranje
prekinila in sredstva prerazporedila (glej priložene sezname projektov). Med projekti je tudi
projekt št. 6 – železniška proga od Ukrajinske meje do Lyona v Franciji, ki bo potekala tudi
čez Slovenijo. Financiranje dela železniške proge med Trstom in ukrajinsko mejo se ohranja
v višini 50. milijonov EUR. Zemljevid in izčrpen seznam 30 prednostnih projektov TEN-T za
obdobje 2007–2010: http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/30_priority_projects/. (Vir:
Obvestila za javnost EU, jv )
KREPITEV ENOTNEGA TRGA

Enotni trg Evropske unije je temelj več kot 60 let evropskega povezovanja. Podjetja imajo na
voljo trg s 500 milijoni potrošnikov. Potrošniki, ki potujejo v tujino, koristijo bistveno
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znižanje stroškov mobilne telefonije. Z enotno valuto je potovanje in nakupovanje v tujini
enostavno. Delavke in delavci imajo večje pravice. Ljudje lahko delajo, študirajo in živijo
kjer koli v 27 državah članicah EU. Kot Evropejke in Evropejci smo lahko ponosni na te
dosežke, a podjetja in državljani vedo tudi, da je pri uresničevanju teh pravic še vedno nekaj
omejitev. Evropska komisija je v dveh objavljenih poročilih določila vrsto konkretnih rešitev
za okrepitev enotnega trga. V poročilu o državljanstvu EU Komisija predlaga ukrepe za to,
da bodo državljani lažje izvajali svoje pravice EU, ko se poročajo, kupujejo hišo ali
registrirajo avto v drugi državi članici EU. Za pospešitev rasti, povečanje konkurenčnosti in
socialnega napredka Akt o enotnem trgu zahteva poenostavitev delovanja vseh udeležencev
– podjetij, potrošnikov in delavcev. (Vir: Obvestila za javnost EU, jv)
PROŽNA UREDITEV DELA KORISTI

Objavljena študija Evropske komisije ugotavlja, da imajo od prožne ureditve delovnega časa
koristi delodajalci in delavci. Poročilo skupine strokovnjakov je objavljeno v času, ko se bodo
ministrice in ministri, pristojni za področje enakosti spolov, sestali v Bruslju na neformalnem
srečanju, na katerem bodo razpravljali o novi strategiji za enakost žensk in moških za
obdobje 2010–2015.
Poročilo strokovnjakov o „Prožni ureditvi delovnega časa in enakosti spolov“ zagotavlja
vsesplošen pregled trenutnih praks v 27 državah članicah EU in v državah EGP-Efte (v
Islandiji, na Norveškem, v Lihtenštajnu in v Švici). Osredotoča se na notranjo prožnost (v
podjetjih in organizacijah), in sicer glede dolžine delovnega časa (na primer skrajšani delovni
čas) in njegove organizacije (na primer gibljiv delovni čas ali premakljiv začetek delovnega
časa ter prožnost začetka in konca delovnega dne). Glavne ugotovitve poročila:Več informacij.
Poročilo: „Prožna ureditev delovnega časa in enakost spolov – Primerjalni pregled 30
evropskih držav“. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=en&furtherPubs=yes.
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